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اسم المادة   ترتٍح طفم1ترتٍح عًهٍح  1. 
 .2 رقم المادة (0802399)
 .3 (ج،عًهًجَظري)انساعاخ انًعتًدج  ساعاخ يعتًد3ِ
  (ج، عًهًجَظري)انساعاخ انفعهٍح   ساعاخ يعتًد3ِ

 .4 المتزامنة اتالمتطمب/ة السابقاتالمتطّمب 
اسم البرنامج   5. 
 .6 رقم البرنامج 

 .7 اسم الجامعة انجايعح األردٍَح
 .8 الكمية انعهىو انترتىٌح

 .9 القسم انًُاهج وانتدرٌس
 .10 مستوى المادة 

 .11 الفصل الدراسي/ العام الجامعي 2016/2015
 .12 الدرجة العممية لمبرنامج تكانىرٌىس

األقسام األخرى المشتركة في تدريس  ال ٌىجد
 .13 المادة

 .14 لغة التدريس انهغح انعرتٍح
/ مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  28/1/2016

  .15 تاريخ مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 يُّسق انًادج .16   

 ال ٌىجد 
 

  مدرسو المادة.17  
 سحر أتىحهى .د 

 : رقى انًكتة 

 24509: رقى انهاتف 

 11 – 10: انساعاخ انًكتثٍح 

 sahar.helu@ju.edu.jo: انثرٌد االنكتروًَ 
 

  وصف المادة.18

 يتناول مساق التربية العممية نظري مجموعة من المواضيع المتعمقة بالحاجات النمائية لؤلطفال في مرحمة الطفولة المبكرة، 
والميارات التدريسية الالزمة ليذه المرحمة، واألساليب والوسائل المناسبة إلكساب األطفال النتاجات التعممية المستيدفة، وتمثل ىذه 

المساحة حمقة ربط بين النظرية والتطبيق في التدريس، حيث يتم تعميق الربط وتأصيمو من خالل رفع مستوى قدرة الطالب  في 
إصدار األحكام عمى أدائو وتقويمو وفق النظريات ومبادئ  التعمم والتعميم الصفي في مجاالت التخطيط والتنفيذ والتقويم لمرحمة 

 .الطفولة المبكرة، ومن ثم العمل عمى رفع مستوى األداء والتطبيق استنادًا إلى تمك المبادئ والنظريات
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  أهداف تدريس المادة ونتائجها19.
 األهداف- أ

 :ييدف المساق إلى تحقيق النتاجات التعميمية اآلتية
 .اإللمام بالكفايات التعميمية والتربوية الالزمة لممارسة مينة التعميم بنجاح .1

 .استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة التي تتناسب مع خصائص المرحمة النمائية لؤلطفال في مرحمة الطفولة المبكرة .2

 .التعرف عمى الخصائص النمائية لؤلطفال في مرحمة الطفولة المبكرة .3

 .التعرف عمى عناصر البيئة التعميمية التفاعمية في رياض األطفال .4

 .التعرف عمى استراتيجيات تقويم األطفال في مرحمة الطفولة المبكرة .5

 .التعرف عمى الصعوبات والمشاكل التي تواجو معمم رياض األطفال وتييئة المعمم لمواجيتيا .6

 .التعرف عمى الممارسات النمائية المالئمة لمطفل .7

 .تنمية االتجاىات اإليجابية نحو المينة وااللتزام بأخالقياتيا .8

 
 ...ٌتىقع يٍ انطانة عُد إَهاء انًادج أٌ ٌكىٌ قادراً عهى: َتاجاخ انتعهّى- ب

 

 .تحميل ونقد بعض المواقف الصفية لمرحمة الطفولة المبكرة في ضوء معايير أداء وتوقعات ذات مستوى متميز .1

 .التخطيط لمخبرات واألنشطةالصفية .2

 .تطبيق مواقف تعميمية حقيقية تييئ الطمبة لمتعامل مع األطفال منذ المحظة األولى لدخول الغرفة الصفية .3

 .امتالك الطمبة الستراتيجيات تقيم األطفال في مرحمة الطفولة المبكرة  .4

 . تطوير كفاية الدارسين عمى تحميل المواقف الصفية لمرحمة الطفولة المبكرة وشرح مضامينيا وأبعادىا .5

 .المنشود امتالك الميارات الالزمة لمتعامل مع األطفال في مرحمة الطفولة المبكرة بما يحقق التفاعل الصفي .6

 

  لها والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى .20
 أساليب التقييم نتاجات التعمم المتحققة المدرس األسبوع المحتوى

 مفيوم التربية العممية وأىميتيا
 نماذج معاصرة في التربية العممية

 األول والثاني

 سحرأبوحمو. د

أن يكون الطالب عمى 
معرفة بالتربية العممية 
والنماذج المعاصرة في 

 دول العالم

 

 مناقشات صفية
 تقديم العروض

عرض خبرات مصورة 
 وتحميميا

 الممارسات النمائية المالئمة
 

 الثالث

أن يحدد الممارسات -
النمائية المالئمة 
 لمعممة الروضة

 

 

 المعممة المتميزة

 الرابع

أن يتعرف  -
الطمب 
المعمم عمى 

معايير 
المعمم 
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 المتميز

كفايات معممة الروضة الشخصية 
 .والمينية والتخطيط

 الخامس

أن يتعرف عمى -
كفايات معممة 

الروضة المينية 
 والشخصية

 

 

مراحل التدريب الميداني في 
التربية العممية وأدوار المشاركين 

 فييا
والبيئة التعميمية في رياض 

 األطفال
 السادس

التعرف عمى مراحل -
 التدريب الميداني 

التعرف عمى أدوار -
المشاركين في العممية 

 التدريبية
تمييز أثرالبيئة -

التعميمية عمى نموو 
 تعمم الطفل

 

 االتخطيط اليومي و الفصمي

 السابع و الثامن

أن يقوم بالتخطيط -
 الفصمي و اليومي

صياغة النتاجات -
 بشكل محدد

 

 تدريس الوهارات اللغىية 

 التاسع

مخاطبة ميارة 
 االستماع و المحادثة

مخاطبة الميارات 
 القرائية

 

تدريس الوفاهين العلوية 

 والرياضية

 العاشر

مخاطبة التعمم عن 
طريق التجريب  

واالكتشاف و حل 
 المشكالت 

 

 تصوين أًشطة صفية 
 

 الحادي عشر
 و الثاني عشر

 هخاطبة التعلن الٌشط

توظيف استراتيجيات 
 التعليم المتنوعة

 

الثالث عشر و  تطبيقات عولية 
 الرابع عشر

  

 
 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21
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 :ٌتى تطىٌر َتاجاخ انتعهى انًستهدفح يٍ خالل انُشاطاخ واالستراتٍجٍاخ انتدرٌسٍح انتانٍح
 .المحاضرات الصفية التفاعمية 

 .المشاركة في المناقشات الصفية -

 .حوار مع المحاضرين الزائرين -

 .عرض أشرطة فيديو وأفالم لخبرات ميدانية ومناقشتيا -

 

 
 أساليب التقييم ومتطلبات المادة. 22

 :ٌتى إثثاخ تحقق َتاجاخ انتعهى انًستهدفح يٍ خالل أسانٍة انتقٍٍى وانًتطهثاخ انتانٍح
 االختبارات 

 تصوين خطة فصلية وخطة يىهية
 تصوين اًشطة تعليوية ضوي الوٌهاج

 تطبيق أستراتيجيات تدريس خاصة باالطفال
 تقدين عرض لخبرات عولية و هيداًية في التدريس

 
  السياسات المتبعة بالمادة.23

  والغياب سياسة الحضور- أ
           حسب األنظمة المعمول بيا في الجامعة األردنية

الوقت المحدد ت في  وتسميم الواجبااتالغياب عن االمتحان- ب
        حسب األنظمة المعمول بيا في الجامعة األردنية

 إجراءات السالمة والصحة- ج
 الغش والخروج عن النظام الصفي- د

 حسب األنظمة المعمول بيا في الجامعة األردنية
 إعطاء الدرجات - ه

 %20اختبار منتصف الفصل  
 %30ميام وواجبات 

 %5تقرير ميداني عن الممارسات النمائية المالئمة 
 %5تقرير ميداني عن المعمم المتيز  

 %5تحميل برنامج يوم كامل في الروضة  
 %5مشاىدة و تحميل خبرة لمعممة رياض أطفال 

 %10عرض و تقديم خبرة تدريسية  
 % 50اختبار نيائي 

 %100المجموع 
 تسيم في دراسة المادةالتي والجامعة بالمتوفرة  الخدمات- و

 المكتبة العامة  -1
 شبكة االنترنت -2
 مشغل الوسائل ألعداد المواد التعليمية  -3
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  المعدات واألجهزة المطموبة.24
 الغرفة الصفية - 1

 مختبر التدريس لتقديم العروض - 2
3-Data show  
 مشغل الوسائل  -4

 

 المراجع .25

 .المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتيا لمموضوعات المختمفة لممادةالكتب - أ
 .دليل التربية العممية لمطفولة المبكرة، دار الفكر لمنشر والتوزيع. (2013)دويري، ميسون، القضاه، بسام  -

 .التربية العممية الفاعمة، الطبعة األولى، دار المسيرة، عمان، األردن. (2010)بقيعي، نافز  -
  :الكتب الموصى بيا-  ب

دار :،عمانمقدمة في تربية و تعميم الطفولة المبكرة من مرحمة ما قبل المدرسة و حتى الصفوف األولى(. 2005)جو آن برور، .1
 .الفكر

  

رعاية األطفال وتعميمهم : الممارسات المالئمة تطوريًا في برامج الطفولة المبكرة(. 2011)كارول كوبل وسو بريديكامب  .2
 .ترجمة مكتب التربية العربي، لدول الخميج. من الميالد وحتى الثامنة

 

 

 
  معمومات إضافية.26

 :مالحظات هامة
 . ضرورة االلتزام بمواعيد المحاضرات -

 .إغالق التمفون الخموي إغالقًا تامًا أثناء المحاضرة -

 .ضرورة التحضير المسبق لممواضيع المطروحة لمنقاش -

 .إعداد أوراق عمل ومبادرات وفقًا لمموضوع -

 .احترام الرأي والرأي اآلخر واإلصغاء التام لآلخرين أثناء الحديث -

 التعاوى التام والتشارك الوبٌي على االحترام -
 

 
 

 


